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 السياسة الروسية إجتاه عملية التغيري يف سوريا

 طعمة العابدين زين جمدأ /أ  – نوار جليل هاشم د/

 مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية

 بغداد –اجلامعة املستنصرية العراق 

  :ملخص

ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل  تعود العالقات الروسية السورية يف العصر احلديث

وذلك يف مواجهة ، صعودا حتى االن مخسينيات القرن العشرينوتنامت يف ، واستقالل سوريا

، طوال هذه العقود السابقة واضحانزعات اهليمنة الغربية على سوريا واملشرق العربي. وكان 

 سوريا مع تغري االنظمةاملتميزة باالهمية اليت توليها روسيا )االحتاد السوفييت سابقا( لعالقاتها 

 وسكوفان مل، الدينية وااليدلوجيةورخيية أابعدنا التأثريات التما واذا ، واحلكام يف هذا البلد

مصاحل سرتاتيجية واقتصادية مهمة يف سوريا ليست يف معرض استبداهلا بغريها ضمن الواقع 

 والظروف السياسية السائدة حاليا يف املنطقة والعامل. 

روسيا الوضاع سوريا واستمرار عالقاتها املتينة بها يف وقد تأكد االهتمام الذي توليه 

ظروف الصراع حنو التغيري خالل االزمة السورية احلالية. والواضح من االستطالع االولي لواقع 

العالقات الدولية واالقليمية حاليا ان روسيا ليست بصدد التنازل بسهولة عن سوريا ونظامها 

للغرب بدعوى النزعة حنو التغيري حنو نظام أو  اقليمية املتحالف معها كلقمة سائغة حملاور

 اكثر دميقراطية وعدالة سياسية. 

Abstract 

The Russian-Syrian relation in the recent era goes back to the 

Second World War and the Russian independece. This relation grew 

in the 1950s till the present time in order to encounter the western 

control on Syria and the Middle East. It had been obvious through the 

previous decades that Russia put great importance on its relations with 

Syria throughout regimes and leaders changing in Syria.  

If we disregard the historical, reginal and idiological impacts Russia 

has important stragical and economic interests in Syria according to 

the predominant political circumstances in the region and world.  
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During the present Syrian crisis the importance of Russia towards 

the states of Syria and cotinuing of Russia's relations with Syria in the 

recent conflict towards changing have been confirmed.  

The first survey of the fact of the international and territorial 

relations seems that Russia does not give up Syria and its allied 

regime easily to the territorial axises for changing tendency towards 

more democratic regime and political justice.  

 : مقدمة

ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل  تعود العالقات الروسية السورية يف العصر احلديث

على و، صعودا حتى االن مخسينيات القرن العشرينوتنامت يف ، واستقالل سوريا

وذلك يف مواجهة نزعات اهليمنة ، السياسية واالقتصاديةوالصعد االسرتاتيجية خمتلف 

االهمية ، طوال هذه العقود السابقة واضحاالغربية على سوريا واملشرق العربي. وكان 

سوريا مع تغري االنظمة املتميزة باليت توليها روسيا )االحتاد السوفييت سابقا( لعالقاتها 

فان ، ة وااليدلوجيةالدينيورخيية أابعدنا التأثريات التما واذا ، واحلكام يف هذا البلد

مصاحل سرتاتيجية واقتصادية مهمة يف سوريا ليست يف معرض استبداهلا  وسكومل

 بغريها ضمن الواقع والظروف السياسية السائدة حاليا يف املنطقة والعامل. 

وقد تأكد االهتمام الذي توليه روسيا الوضاع سوريا واستمرار عالقاتها املتينة بها 

التغيري خالل االزمة السورية احلالية. والواضح من االستطالع يف ظروف الصراع حنو 

االولي لواقع العالقات الدولية واالقليمية حاليا ان روسيا ليست بصدد التنازل بسهولة 

للغرب بدعوى النزعة أو  عن سوريا ونظامها املتحالف معها كلقمة سائغة حملاور اقليمية

عدالة سياسية. ويبقى املوضوع االهم حنو التغيري حنو نظام اكثر دميقراطية و

والتساؤل البحثي يف هذه اجلدلية القائمة هو مامدى اهمية سوريا ونظامها املتحالف 

 لروسيا ضمن الواقع الدولي احلالي مبافيه من عالقات الصراع والتعاون ؟ 

تاتي اهمية البحث من معرفة مدى االهتمام الروسي يف سوريا : البحثهمية أ

مع ، وما اهمية سوريا يف السياسة الروسية، من االحداث اليت حتصل فيهاوموقفها 

 وجود مصاحل تربط الروس بسوريا منذ ايام االحتاد السوفييت السابق. 
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ان روسيا وعلى وفق نظريات ، ينطلق البحث من فرضية مفادها: البحثفرضية 

ويف الواقع ، الدافئةاجليوبولتك القدمية تبحث دائما عن مرتكز هلا يف سواحل املياه 

الدولي احلالي التريد روسيا فقدان اي دور هلا يف منطقة الشرق االوسط وصراعات 

 وجود مصاحل سرتاتيجية واقتصادية لروسيا يف سوريا. إىل  اضافة، النفوذ فيه

واملنهج ، مت اتباع املنهج التارخيي يف تتبع املصاحل الروسية يف سوريا: منهجية البحث

  حتليل موقفها من التغيري يف سوريا. التحليلي يف

حيث تناول احملور ، مقدمة وثالثة حماورإىل  مت تقسيم البحث: هيكلية البحث

املوقف الروسي جتاه دراسة إىل  وذهب الثاني، االول طبيعة املصاحل الروسية يف سوريا

اما الثالث فقد تناول رؤية مستقبلية للدور الروسي يف ضوء سيناريو ، التغيري يف سوريا

 التغيري يف سوريا. 

 يف سوريا  الروسيةطبيعة املصاحل : احملور االول

، املاضية العشر السنوات مدى ىعل ملحوظا تفعيال العربية الروسية العالقات شهدت

 القرن من التسعينيات عقد خالل واضحني اوتراجع ااحنساران كانت قد شهدت  بعد

منطقة نفوذهاإىل  وملا كانت روسيا بالكاد تستطيع ضم الشرق العربي، العشرين
(1)

 ،

منذ صعوده إىل السلطة، على استعادة وفقد عمل الرئيس الروسي فالدميري بوتني جبد 

 قوة سياسية كونه، مستندا إىل الشرق األوسطمنطقة النفوذ الروسي السابق يف 

جزء أساسي من العودة إىل الشرق االوسط(، عظمى، ومعتربا يف نفس الوقت مسألة )

روسيا تريد أن  لسياسته الدولية، فضال عن ذلك كله فانتعبئة العامة الاسرتاتيجية 

قوة عظمى بذلك اي ، كما تطمح هذه املنطقة املهمة واحليويةيكون هلا رأي يف 
(2)

 ،

 مهما جارا باعتباره له رؤيتهاإىل  العربي بالعامل قدما عالقاتها دفعحنو  هاعزم ويستند

 من راسخة تارخيية خلفية متبادل، ووجود واحرتام تقليدية صداقة بعالقات معه ترتبط

 السنوات مدى على. وطويلة عقود ىمد ىعل االسرتاتيجي والتعاون احلضاري التواصل

العربية،  الدول من كبري عدد مع عالقاتها بناء إعادة روسيا املاضية، استطاعت العشر

فضال عن ، (واجلزائر ليبيا، سوريا) مقدمتهم التقليديني، ويف حلفاءها منهم
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 مصاحل لروسيا أصبحبذلك و، واألردنالعربي  اخلليج دول اجلدد، مثل شركاءها

 بعض يف احلاكمة النظم تغري مع ىوتنميتها، حت عليها للحفاظ تسعيومباشرة  حقيقية

 فروسيا، 1122الثورات اليت انتشرت يف املنطقة العربية بداية عام  عقب العربية الدول

 الوجود ينافس عسكريأو  أمين دور ممارسةأو  سياسية مكاسب حتقيقإىل  ىتسع ال

 اسرتاتيجية شراكةإىل  تسعى وإمنافحسب،  العربية املنطقة يف املكثف األمريكي

والذي ميكن ، اهل واجملزي باشرامل قتصادياال عائدال والتقين، ذات االقتصادي باملعنى

املنطقة لدول حقيقي تنموي عائدان يساهم يف الوقت نفسه بتحقيق 
(3)

 . 

بشكل عام امتاز بالضعف  األوسط الشرق يف موسكو موقف أن من الرغم علىو

 انهيار الواضح، السيما بعد نهاية احلرب الباردة وخالل السنني العشرة االوىل اليت تلت

اال انه ومنذ نهاية القرن املاضي بدأ مرحلة جديدة من حماوالت السوفياتي،  االحتاد

، ال الرئيسيني اخلارجينيمهما وفاعال من جمموع الالعبني  العبا يزال ال اثبات انه

 العالقات الوثيقة والطويلة من عقودال ، بسببا بالتحديدسوريب يتعلق فيماسيما 

اليت تربطه بهذا البلد والعسكرية ةواالقتصادي السياسية
(4)

 . 

ان  بعدبني البلدين، السيما  العالقة حياءإ عادةحماوالت جديدة ال 1111ليشهد عام 

 1111 عام األسد بشارالسوري  الرئيسب بوتنيالروسي فالدميري  الرئيس التقى
(5)

 ،

1121 عام يورو مليون 678 بني البلدين إىل حوالي التجارةليصل حجم 
(6)

 روسيا أن. 

 يف املصاحل هذه وترتكز، سوريا يف مهمة اقتصادية مصاحل طويلة فرتة منذ لديها

فضال عن جماالت التعاون االخرى املتمثلة بالعالقات  األسلحة مبيعات على األول املقام

، يف حني يرى بعض الباحثني الطاقةجماالت  يف والتعاون واالستثماراتالتجارية 

املصاحل االقتصادية الميكن هلا ان تلعب دورا رئيسيا مهما يف هذه أن واملتابعني 

العالقة، اال ان البعض االخر يذهب باجتاه انها تعد عنصرا فاعال ومهما يف حتديد 

مساراتها وتطويرها
(7)

 . 

 جتارة االسلحة: -اوال 

 االحتاد بني األسلحة جتارة جمموع ، بلغ2551-2591يف الفرتة املمتدة ما بني 

 دوالر، ولكن انهيار االحتاد مليار 43 عن يقل ال ما سورياو السوفييت السابق
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يف  سورية قدرة ساهم بشكل كبري يف تقويض 2552عام  السوفييت وتفككه

 معاجلة اثارها مل يكن من املمكن احلديثة، واليت العسكرية على املعدات احلصول

لكن بوتني ومن خالل العديد من ايران، وأو  من كوريا الشمالية االسترياد طريق عن

القرارات اجلريئة اليت اختذها خالل الفرتة االوىل والثانية لرئاسته، اعاد دفة العالقات 

( اقتصاديا وليس) سياسيا قرارا 1119مع سوريا إىل ماكانت عليه، ليتخذ عام 

سوريا بكل انواعها ومن ضمنها جتارة االسلحة مع التجارة الستئناف
(8)

اصدر ، بعد ان 

 مستحقةواليت كانت  ديون دمشق من % 74 حوالي قرارا اخر مت من خالله خفض

السوفياتية احلقبة من سيالرو
(9)

 . 

 متزايةد  حنةو  علةى  حاولةت  الروسةية، والةيت   األسةلحة  لصةناعة  خاصةة  أهمية سورياان ل

، فقةةد بلغةةت نسةةبة تصةةدير    األوسةةط الشةةرقو الالتينيةةة أمريكةةا أسةةواق علةةى لتعةةويضا

% مةةن جممةةوع صةةادرات االسةةلحة   6حةةوالي  1122الروسةةية إىل سةةوريا يف عةةام  االسةةلحة 

 %21 اجلزائةةةةةةر،%12 اهلنةةةةةد ) لتسةةةةةلح،بعد ل سةةةةةوق  أكةةةةةةرب رابةةةةةع  لتصةةةةةبح ، الروسةةةةةية 

 . % ( 22 وفيتنام

 املضادة احلديثة الصواريخ مثلمتنوعة،  مبعدات السوري اجليش روسيازودت 

 جو أرض ، صواريخ( 241- جاك، 15 ميج طراز من)  املقاتلة للسفن، والطائرات

، صحفية لتقارير وفقا، و( T -72) دباباتو اجلوي للدفاع املدفعية ، وأنظمة( بانتسري)

مليار دوالر 8-3بلغ حوالي ت سوريا مع احلالية فان جمموع عقود التسليح
(10)

فضال ، 

عن ذلك، فان روسيا قدمت أيضا استشارات علمية وتقنية لتطوير انظمة الدفاع اجلوي 

 الصاروخي والرادار إىل سوريا، 

كما ان بعض التقارير االستخباراتية تشري وبشكل اليقبل اللبس بان عدد كبري 

من املستشارين العسكريني الروس ويف خمتلف الصنوف يعملون داخل سوريا، وذلك 

اخلربات الفنية والبشرية النظمة تشغيل االسلحة فريلتو
(11)

اما بالنسبة إىل الديون ، 

 مليار 8. 4السورية لروسيا نتيجة صفقات االسلحة فتبلغ حسب اخر احصائية 

دوالر
(12)

 . 
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 األسلحة صناعة ، ان يؤدي إىل تقويضسورياإىل  األسلحةتصدير  حظر شأن منان 

 بالنسبة الطويل املدى على اخلسائر أن حني يفالقصري،  األجل يف بشدة الروسية

، وذلك الن أكرب سيكون دمشق يف السلطة يف تغيري حدوث حالة يف، ملوسكو

، الروسيأو  السوفياتيالسالح  مبعدات مزودة معظمها يف هي السورية املسلحة القوات

ان هذا االمر يف لو حدث يف املستقبل سيقتصر تأثريه على  توقعامل فمنالسبب،  هلذا

للمعدات واالليات العسكرية حيصلتوال الصيانة يف الالحقة العقود
(13)

 . 

 القاعدة العسكرية الروسية يف طرطوس:  –ثانيا 

 تعد، واليت 2572، ان لروسيا قاعدة حبرية مهمة يف طرطوس انشئت عام الواقع يف

فضاءها خارج السوفياتية احلقبة منهلا  املتبقية الوحيدة بحريةال القاعدة
(14)

، وكثريا 

وسائل اإلعالم باعتبارها خمتلف ذكر املنشأة البحرية الروسية يف سورية يف تم ما ي

لتوفري احلماية لنظام بشار االسد، وذلك روسيا اليت تدفع واحدة من األسباب الرئيسية 

، تهاالبحرية وحمطة لصيان ةروسيال سفنميناء طرطوس السوري يستضيف الالن 

قواعد إىل  دون العودةاملتوسط االبيض لتزود بالوقود يف البحر اسفن احلربية لليسمح و

ثالثة أرصفة عائمة، ورشة )حتى وقت قريب، من ، وتتكون بهماخلاصة البحر األسود 

تخزين، وثكناتللعمل عائمة، ومرافق 
(15)

(والي مخسني جندياحلومساكن  
(16)

 . 

إىل  طرطوس ميناء حتويل على األسد بشار السوري الرئيس وافق 1116يف عام و

 روسيا دأبت 1115 عام ومنذ، األوسط الشرق يف الروسية النووية للسفن ثابتة قاعدة

 عسكرية سفن استقبال يستطيع حتى امليناء وتوسيع القاعدة حتديث على

حجما أكرب
(17)

 . 

 ذلك يف هامة، مبا إضافية يزاتمب أيضا تازمتاالنفة الذكر  طرطوس قاعدة

 نووية غواصات وضعب روسيال تسمح أن شأنها من اليتالعميق املياه،  يناءامل مواصفات

 خسارتها أنالطرق السريعة، وو الداخلية الطرق من متطور نظامإىل  الوصول وكذلك

 األبيض البحر منطقة يف نفوذها فرض على موسكو قدرة تقويضتدفع باجتاه 

بشكل عام املتوسط
(18)

 . 
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 اإلمداد قواعد إنشاء العمل على األخرية السنوات يف الروسية احلكومة حاولت

ها مل تنجح يف هذا املسعى. ولكن، اليمنأو  ليبيا مثل دول يف البحرية ملشاة اللوجسيت

ماسة  اجةحب كونتس ااملنطقة، فإنه يف أخرى قواعد لديها ليس موسكوان  طاملاول

لوصول إىل اهداف متعددة يف املنطقة ا على قادرة لتكون، طرطوس يف قاعدتهال

باسرع وقت ممكن، فضال عن امكانية مطاردة عمليات القرصنة اليت حتدث يف مياه 

 يف املبالغة كنمي الفانه ذلك،  ومعالبحر االبيض املتوسط ومنطقة القرن االفريقي. 

 على الروسية السياسة حتديد اجتاهات وحده على طرطوسقضية ميناء  أهمية تقدير

 العامل ليسلكنه إضافيا، و دورا يلعبمن املمكن ان  أنهحيث  – سوريا

املؤثر الوحيد
(19)

 . 

 التعاون يف جمال الطاقة:  –ثالثا 

العسكري،  اجملال من أبعدمديات إىل  متتد سوريا يف لروسيا االقتصادية املصاحل

، دوالر مليار 11 حوالياذ وصل امجالي ميزان التبادل التجاري بني البلدين إىل 

 يف انتاجهو والغاز النفط عن التنقيبجماالت  يف واسعة استثمارات الروسية لشركاتفل

تاتنفت، واكثر هذه الشركات تواجدا هما شركيت سورية
(20)

سويزنفتغاز، وهما و 

وقعت  1114، ويف عام سوريا يف النفط جاستخرا يقومان باملساهمة والعمل على

عقدا مهما مع احلكومة السورية للتنقيب عن النفط، وشهد عام  تاتنفتشركة 

قامت شركة  حفر اول بئر نفطي هلا يف حقل جنوب كشما، كما 1121

 الرقة من بالقرب ثان مصنع وبنت الطبيعي الغاز أنابيب خط حمطةببناء  سرتويرتانزغاز

 عام يف، كذلك حصلت على عقد الغاز من مكعب مرت مليار 4. 2 مبعاجلة يقوم الذي

الزور دير قرب النفط ملعاجلة حمطة لبناء 1116
(21)

 ذا جمموعة حصلت كذلك، 

 من بالقرب البرتول ملعاجلة مصنع لتشييد 1116 عام مناقصة على غروب ويسرتن نورث

 الروسية غازبروم شركة من املتفرعة جيوريسرس شركة ختطط أخرياو. الزور دير

يف سوريا النفط عن للتنقيب مناقصات يف للمنافسة العمالقة
(22)

 الشركات وتشارك. 

 يف عنها أعلن خطط ذلك يف سوريا، مبا يف النووية الطاقة مشاريع يفايضا  الروسية
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 وذلك عن طريق شركة سوريا يف النووية للطاقة حمطة أول لبناء 1121 عام

روساتوم  
(23)

ألف مواطن من اصل 111باالضافة إىل هذه املصاحل، هناك حوالي . 

-99شركسي يعيشون اليوم يف اجزاء عديدة من الشرق االوسط، منهم مايقارب 

الف يعيشون يف سوريا لوحدها، وهم من الذين هاجرو إىل سوريا وأجزاء أخرى  211

القوقاز مالمن الشرق األوسط يف القرن التاسع عشر هربا من الغزو الروسي لش
(24)

 ،

 سوريا، فإذا يف الشركسية األقلية مع جيدة عالقة يقيم األسد بشار أن الروس ويدرك

 الرئيسي الداعم حنو سيتجهون هؤالء ، فإنتهممحاي على قادر غري باتأو  النظام سقط

 ذلك فإن ملساعدتهم روسيا تهب مل مساعدة، فإذا على للحصول روسيا وهو لألسد

 ضد الشركس صفوف يف كبرية احتجاجية فعل ردة يف يتسبب سوف

احلكومة الروسية
(25)

 . 

 التغيري يف سوريا احملور الثاني: املوقف الروسي من

بشكل عام ان سوريا يعترب الروس
(26)

، هي مفتاح السيطرة على منطقة الشرق 

العراق هو املفتاح كما يذهب البعض بان االوسط وليس 
(27)

، فالتغيري اجليوسياسي 

يتحقق يف الشرق االوسط عرب بوابة بغداد كما توقع يف وقت سابق وزير اخلارجية مل 

االمريكي االسبق "كولن باول"، فهذا التتغيري ميكن ان حيصل فقط من البوابة 

الدمشقية، وهذه االعتبارات قد تكون خلف ظنون موسكو بان القضية السورية هي 

الشرق االوسط ومشال افريقيا فرصتها الساحنة الستعادة دورها االقليمي يف
(28)

 . 

 ُمجسدًا" عظمى قوة" كة روسيا مكانة استعادةإىل  بوتني ، سعى1111 عام منذ

 وضع أجل من صفر حمصلتها لعبة شكل يفاالمريكية  املتحدة الواليات ضد سياستها

 األكثر القدم موطئ سوريا ومتثل. األوسط الشرق يف للغرب موازن كثقل روسيا

  يف رئيسية أهمية ذات تعترب أنها لروسيا، كما بالنسبة املنطقة يف أهمية

بوتني حسابات
(29)

 . 

 رمسيةال بياناتال اغلب يف كان واضحا ، كمااالزمة السورية بشأن روسيا موقف

 بداية منذ أساسي تغيري دون ظل، الرئيسمكتب و اخلارجية الشؤون وزارة منالصادرة 

من قبل  القوة ستخدامال فوري لوقف روسيا دعت، اذ 1122 مارساذار/  يف النزاع
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يشمل مجيع  واسع حوار خالل من لألزمة سلمي حلإىل  التوصلو االطراف مجيع

مسبقة وشروطوبال  خارجيضغط أو  تدخل دونو، اطياف الشعب السوري
(30)

 . 

ة وبشكل واضح من السوريوميكن رصد اهم معامل املوقف الروسي من االزمة 

خالل ما ياتي
(31)

 : 

 فيه دعا ، الذي"الفروف يجريس" الروسي اخلارجية وزير تصريح خالل من: أوال-

اليت  واجهاتامل خالل املتظاهرين مقتل عن املسؤولني معاقبةإىل  السورية السلطات

، مشددا على ان احلكومة الروسية تتمسك مبرجعية السوري األمن قوات معحدثت 

السوريةالقانون الدولي كحل نهائي لالزمة 
(32)

 . 

بشدة احلل العسكري لالزمة  تعارض اليت السابقة روسيا مواقف خالل من: ثانيا-

حمتملة عسكرية ضربةاي  توجيهأو 
(33)

ميكن هلا ان تستمر  ال بالنهاية ولكنها، 

 من روسيال وقفقريب على ذلك هو امل ابرز مثالالدولية، و القرارات مبعارضة

 . الدولي اجملتمعفيها موسكو  تعارض مل واليت، إيران على االقتصادية العقوبات

حتاول ان تفعل الكثري ملساعدة نظام االسد قبل  روسيا: على الرغم من ان ثالثا-

 األساسية احلهامص حلساب األوىل بالدرجة تعملفوات االوان، اال انها يف الوقت نفسه 

 كان "ميدفيديف دميرتيالسابق " الروسي الرئيسحسب ماتقتضيه الضرورة. كما ان 

 االحتاد رؤساء آخر جتربة بأخذعليه  السوري، وأشار للرئيس صيحةنال بتقديم سباقا

، من خالل جتاهله للنصائح اليت االعتبار يف "غورباتشوف ميخائيل" السابق السوفيييت

قدمت له بضرورة اجراء االصالحات اليت كانت ستوفر له الوصول إىل حالة اقتصادية 

عليه الوضع الحقاافضل مما كان 
(34)

 . 

 بعض إدراك أوال تقييمه، عليناحماولة  الروسي، ثم املوقف فهم نستطيع ولكي

 من وهو، الغربي املوقف على فعل رد هو الروسي املوقف أن أهمها، األساسية ياتعطامل

 أعقاب يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف الزلزال يشبه ملا الدولي النظام له تعرض ملا ارتداد أخرى جهة

أو  واستقرار توازن عن له يبحث مازالالذي  النظام هذا، السوفييت االحتاد انهيار

 عديدة سنوات مدى على وحتكمه عليها يقوم أن يستطيع قواعد عن البحث حياول
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 بغية، أوال مصلحته ما، واضعا بصورة إرادته فرضإىل  يسعى طرف كل فأخذ، مقبلة

 مع حدودها معامل تتضح أخذت اليت النفوذ خريطة على مواقعأو  مكاسب حتقيق

العربي الربيع بداية
(35)

 أنإىل  الفروف يف وقت سابق الروسية اخلارجية وزير وأشار. 

 له ستكون هناك االستقرار زعزعة األوسط، وأن الشرق يف الدول أهم من سوريا

 مبثابةدمشق  أن تري نفسها، فروسيا سوريا عن جدا بعيدة مناطق يف وخيمة عواقب

 حرب نشوبأو  فيها الوضع استقرار األوسط، وعدم الشرق منطقة أمن يف" زاوية حجر"

لبنان،  جماورة، السيما يف بلدان يف الوضع زعزعةإىل  حتما بدوره فيها سيؤدي أهلية

اإلقليمي لألمن حقيقي كلها، وتهديد املنطقة يف ايضا إىل صعوبات ويؤدي
(36)

 . 

 غري األسلحة من وإمداداتها واليتغري اليلني لنظام االسد روسيا دعموهكذا جند ان 

النظام نفسه،  أجل من فقط ليس دمشق تدعم موسكو أن بيد، يبدو ما على حمدودة

 يف رئيسًا وسيطًا احلازم بوتني جلعل ذلك، وسيلة من الروسي، بداًل الدعم يشّكل إذ

 رئاسته من يّتضح كماعاملي،  كزعيم بوتني دور أن كما، اجلديد العاملي النظام

 املعنى، قد هذا يف. االحرتام من أدنى حّدًا األخرية، يستدعي العشرين قمة الجتماعات

 بوتني فالدميري الروسي الرئيس طموحات أمام عائقًا قريبًا األسد قسوة تصبح

العاملية
(37)

، وال بد من البحث يف اسباب تبين روسيا هلذه املواقف من االزمة السورية. 

 من العديد هناك، فالدعم ذلك عكس وحلفائها لواشنطن ميكنوكذلك كيف 

 شيوعًا، رغبة األكثر العوامل بني ومن، ظهورًا أقل وبعضها واضحة الدوافع، بعضها

" املنهجية" ومعارضتها، األوروبي واالحتاد األمريكي النفوذ معارضة يف الدائمة روسيا

 الشديد وكرهها األخرى؛ الدول يف الداخلية االضطرابات يف الغربي للتدخل

الشعبية الدميقراطية للحركات
(38)

 . 

جتاه سورية بأفضل صوره من أربعة مستويات،  ةنطلق حتليل املقاربة الروسيي

هي
(39)

 : 

يف املستوى األول، يأتي قلق روسيا بشأن النظام الدولي. إذ غالبًا : النظام الدولي-

سّيما دعمه للسيادة والسالمة المايشري املسؤولون الروس إىل ميثاق األمم املتحدة، 

 اإلقليمية للدول األعضاء يف األمم املتحدة. 
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يف املستوى الثاني، هناك تقييم احلكومة الروسية للتطورات : الربيع العربي-

، وعلى نطاق أوسع، للربيع العربي، الذي أسفر عن اإلطاحة باألنظمة احمللية يف سوريا

 . (اليمن وليبيا، مصر، تونس)يف 

نفسها متواضعة نسبيًا،  ااملصاحل املادية الروسية يف سوري: مصاحل روسيا املادية-

وهي تأتي يف املستوى الثالث فقط. إذ توقفت دمشق عن كونها حليف موسكو قبل 

 عقدين من الزمن، عندما انسحبت روسيا من املنافسة اجليوسياسية يف املنطقة. 

 ايف املرتبة الرابعة يأتي العنصر "الروحي" ملوقف روسيا جتاه سوري: دور الدين-

فالنسخة امُلحافظة من القومية الروسية، ، رق األوسط بشكٍل عامخاصًة، وجتاه الش

اليت باتت متّثل االّتجاه السائد اجلديد للكرملني، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باملسيحية 

 األرثوذكسية. 

بوتني دعم
(40)

 هلم تسمح أن سوريا، أو من يف املتطرفني من اخلوف نتيجة هو لألسد 

 اجلبلية املناطقإىل  يصلون ومقاتلني وأموال اتصال وشبكات قواعد بتطوير الفوضى

 لإلدارة السليب املوقف فقط ليس الروسي املوقف تقوية يف ساهم الذي ان، وروسيا يف

األسد،  بشار نظام صمود أيضًا الثوار، وإمنا دعم يف الغرب دول وتردد األمريكية

. الثوار صفوف يف اجلهادية املسلحة املنظمات السورية، وبروز املعارضة وتشرذم
(41)

 

اذا املوقف السوري اضافة إىل ما مت عرضه يعود ايضا اىل
(42)

 : 

 فإن األزمة تدويل مت حال يف والذياملهم،  اسرتاتيجي اجليو اسوري موقع -1

، نفسها روسيا حدودإىل  لتصل ذلك تتعدى سورية، وقد حدود يف تبقى لن انعكاساتها

 مليون من أكثر هذا البلد يف يعيش املثال سبيل علىا، فسوري يف األقليات وموضوع

 وإيران، وهذا والعراق تركيا يف مناطق تشتعل قد أزمة اندالع حال كردي، ويف

 االحتاد مجهورياتإىل  تصل قد العربي الربيع عدوى ألن موسكو مصاحل سيهدد

 . الشيشان أزمة مثل روسيا عن لالنفصال االنفصاليني حتفز السابق، وقد السوفييت

 . تركيا يف األمريكي الصاروخي بالدرع ارتباط له الروسي املوقف يكون قد -2
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 ، واليتاليران خارجية قوة ورقة سقوط مبثابة هو األسد نظام سقوط -3

 اسوري ختسر سوف ، وهنا(اهلل حزب) لبنان يف ها الرئيسيحليف على سلبًا ستنعكس

 . خاص بشكل العربي واخلليج عمومًا األوسط الشرق منطقة يف هامًا نفوذًا

 ، فروسيار احلكوميالقرا صياغة يف الداخلية الروسية األسباب تتدخل قد -4

 احللفاء محاية أجل من األمن جملس يف القوي موقفها انتخابات، وسيكون على مقبلة

 . الكرملنيإىل  الدخول بوابة هو

ثل نقطة وبغض النظر عن ما سبق اال ان سوريا بوصفها احلالي ومكانتها ودورها مت

 أسوأ السوري، أو يف النظام انهار حال ويفارتكاز اسرتاتيجية لروسيا، 

 األخرية املقربة حليفتها روسيا عدة، ستخسر كياناتإىل  البلد السيناريوهات، انقسم

 مع الدولية اجليوسياسية املنافسة يف بكثري أضعف سيجعلها ما املنطقة، وهو يف

وأوروبا االمريكية املتحدة الواليات
(43)

 . 

 احملور الثالث: رؤية مستقبلية للدور الروسي يف ضوء سيناريو التغيري يف سوريا 

تبدو هواجس وخماوف روسيا واضحة من مغبة التغيري يف سوريا واليت هي يف الواقع 

اسوري يف حتما تنتهي ولن تونس يف بدأت اليت العربي الربيع سلسلة يف حلقة
(44)

حيث ، 

امكانية انتقال عدوى الثورات إىل مناطق نفوذها القدمية اجلديدة تتخوف روسيا من 

يف مجهوريات اسيا الوسطى واليت تتشابه يف انظمتها السياسية االنظمة العربية اليت 

 بعد، السيما وامتد كرب الذي الرتكي النفوذ فهو اآلخر اهلاجس ، اماتعرضت للتغيري

 للدول منافسا صبحتل االخرية تالسنوا خالل ن حققت جناحا اقتصاديا كبرياا

 العالقاتو السياسي التقارب من الرغموعلى  انه والخيفى، الكبرية الصناعية

 املصاحل عليه تغلب الذي التقارب هذا ان اال، وتركيا روسيا بني الكبرية االقتصادية

 من هي تركيا وأن، السيما كبريا وسياسيا اقتصاديا تنافسا وراءه خيفي املشرتكة

فضال عن ، والقوة العدد كبري جيش من هلا ملا الناتو حلف يف اهمية األعضاء اكثر

املوقع اجلغرايف املهم الذي حتتله
(45)

 . 

 الفرصة السوري امللفالذي وفر له -بوتني يفصح" املتغري والعامل روسيا" مقاله يف

 من وينبغي عظمى كقوة موقعهاإىل  عادت روسيا إنعامل ككل، للو لناخبيه ليقول
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االساس هذ على معها التعامل فصاعدًا اآلن
(46)

 هواجسه عن بوضوحيفصح بوتني و -

 إن فيقول، العربية البلدان يف الروسية االقتصادية املصاحل على العربي الربيع تأثري من

 أسواق يف السنني عشرات خالل أجلها من عملت مواقع تفقد الروسية الشركات

 هذه يف كبرية رحبية عقود من جتريدها ، ويتم"العربي الربيع" حهااجتا اليت البلدان

سابق وقت يف العراق يف حصل مثلما األسواق
(47)

 . 

اذا عليه ومن خالل ما تقدم نالحظ ان روسيا حتاول
(48)

 : 

 يف سيطرتهم توسعت أن بعد آسيا غرب على الّسيطرة يف الغرب مجاح كبح-2

 الباكستان، أفغانستان، مجهوريات) متسارع بشكل األخري العقد خالل آسيا وسط

، اإليراني واحمليط الداخل تشعل أن ميكن السيطرة هذه( سابقا الّسوفييت االحتاد

 . وروسيا الصني حدود لداخل النريان ووصول آسيا وسط اشتعال وبالتالي

 . سوريا يف واالقتصادية العسكرية مصاحلها ضمان-1

أساسي كالعب الدولية للساحة وعودتها روسيا قوة اظهار-4
(49)

 القادة أن يبدوو: 

 يف وتأثريهم قوتهم مدى إلظهار مثاًل يتخذوها أن السورية الثورة من أرادوا الروس

 . األوسط الشرق مسرحإىل  جديد من الروسي الالعب عودة الدولية، فأعلنوا األزمات

 من السوري بالنسبة روسيا موقف متثل لقد، سوريا يف اخلارجي التدخل رفض-3

 ال اسوري يف األزمة: "بان أكد املتحدة، الذي األمم يف سفريها نائب موقف خالل

 على واحلقيقي الفعلي اخلطر الدوليني، وإمنا واألمنيني السالم على خطر تشكل

 ". ارجياخل تدخلال من يأتي قد اإلقليمي األمن

 بأن اسرتاتيجيون وخرباء سياسيون حمللون يرى: الليبية التجربة تكرار رفض-9

 الدول هذه مع التعاون ترفض ليبيا يف الدولي العسكري التدخل أغضبها الذي روسيا

  الوثيقة عالقاتها صون على منها حرصا اسوري على الضغط ممارسة يف الراعية

 . البلد هذا مع

" اجلماعات" عن احلديث كثر: املسلحة واجلماعات االسالميني من اخلوف-8

 املوقف هذا سوريا، ويتقاطع هلا تتعرض اليت" اخلارجية املؤامرة"و" املسلحة العصابات"و
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 على اهلدوء استمرار يضمن االسد بقاء ان يدعي الذي الروسي املوقف مع متاما

 املتطرف.  الراديكالي االسالم قبضة يف سوريا وقوعإىل  سيؤدي سقوطه احلدود، وان

 على احملافظة على قادرة االسد مكان ستحل اليت اجلهة تكون ان ضمان-7

 ان" (كيدر موردخاي) السادات – بيغن مركز يف اخلبري رأي روسيا، ففي مصاحل

 اطول احلكم يف ابقاءه سيحاولون االسد، وهم ببشار متمسكني يزالون ال الروس

 – روسيا حملور موالية حمله ستحل اليت اجلهة تكون ان يضمنوا كي ممكنة فرتة

 . "اهلل حزب – العراق – ايران

 ، جيدلواليات املتحدة االمريكيةوا ني، روسياتالعظمي القوتني بني العالقة توتران 

 على االمريكية املتحدة الواليات اصراروذلك من خالل : السورية املعادلة يف جليا صداه

 واحلسم اخليار على ومراهنتها االنواع بكافة املعارضة قوى بتسليح املضي

 بالتزامات للوفاء روسيا ستدعىتالصفرية،  املعادلةيف املقابل وحسب العسكري، 

سوريةإىل  االسلحة توريد الستمرار العسكرية واتفاقياتها تعهداتها
(50)

 . 

 من للحد عديدة خطوات اختاذ وحلفائهااالمريكية  املتحدة الواليات بإمكان

 تركيا تشجع أن واشنطن على أواًل، ينبغي، األسد لدعم روسيا تدفع اليت املخاوف

، األسد بعد ما سوريا يف دور لعب من روسيا منع تنوي ال بأنها موسكو طمأنة على

 اإلخوان» مجاعة ذلك يف السورية، مبا املعارضة تشجع أن واشنطن على ثانيًا، جيب

 أن األمريكيني املسؤولني على ثالثًا، ينبغي، نفسه بالشيء القيام ، على«املسلمني

موسكوإىل  بأنفسهم الرسالة تلك بهدوء ينقلوا
(51)

 . 

ايلول /  23 يف جنيف يفعقد  اجتماع يفوقد توصل الطرفان االمريكي والروسي 

ومت مناقشة كيفية ، ن "كريي والفروف"يومجع وزيري خارجية البلد 1124 سبتمرب

 هذه بشأن ةالدولي راقبةة، واالتفاق على املسوريال الكيميائية األسلحة من لتخلصا

األسلحة
(52)

1123عام  إزالتها أو تدمريها حبلول منتصف، واليت من املفرتض 
(53)

 . 

 : التالي الشكل على لروسيا املتاحة واخليارات املشهد معايري تلمس وعليه، ميكن

 مما" الكل على يستحوذ الرابح" الطرف اسرتاتيجية تبين يف يكمن االول اخليار

 الدولة اقطاب يف التماسك زال ال السورية، اذ للدولة الروسي الدعم تكثيف يستدعي
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 يف روسيا الدولة، واستطرادا، ستستمر اجزاء معظم على االقوى، ويسيطر هو السورية

للحل،  موازية ديبلوماسية خيارات وطرح الديبلوماسية اهلجمات بوصلة حلرف جهودها

 شأن ان من متعددة، اذ باشكال السورية الدولة دعم يف االستمرار الوقت نفس ويف

 الطريان اسلحة فعالية حتييد امليداني املشهد على متطورة جوية دفاعات نظم دخول

 اليت التهديدات امام ترتاجع فانها خطورتها رغم اليت" اسرائيل،"و الناتو حلف لدول

 . ومرافقها الدولة سالمة على املسلحة املعارضة قوى متثلها

 مصريها تواجه وتركها سوريا عن والتخلي بالنفس النأي االخر، نظريا، هو اخليار

 اروقة يف احلقيقي التداول عن خارج منظمة، وهو واقليمية غربية محلة امام مبفردها

غربية أو  سيطرة حتت سوريا لوقوع اسرتاتيجية خماطر من ميثله ملا الروسية السياسة

 االطراف على انعكاسات من سيمثله االخطر، ملا بل. اخلليجية الدولأو  تركية

 . عليه املراهنة ميكنهم وما لروسيا والصديقة احلليفة

 النظر ببعد تتحلى رؤية متارس االخرى، انها تلو الروسية، مرة السياسة اثبتت

 وعليها سورية يف الدائر الصراع يف املنخرطة االخرى االطراف الطويل، خبالف واالمد

 من كل رافقت ميزة االجل، وهي وقصرية سريعة اجنازات حتقيق باجتاه تنحو اليت

والرؤساء العامون والسكرتاريون القياصرة من الكرملني منصب اعتلى
(54)

 . 

يعتمد إىل  هناك توقعات ان أي اجتاه ستتخذه روسيا يف املستقبل فيما يتعلق سورية

حد كبري على تقييم بوتني له
(55)

 . 

 خامتة: 

مثل أي انتفاضة عربية ي بشكل مل تفعله الدولاألزمة السورية قسمت اجملتمع 

تقف مباشرة ضد  أخرى، يف حني أن الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد األوروبي

النظام السوري، بينما روسيا ال تزال تعد كمدافع قوي عن نظام األسد
(56)

 . 

وهو  وتربط موسكو موقفها أيضًا بأهمية احلفاظ على االستقرار يف الدول العربية،

ما يعين يف التفكري الروسي الرمسي ضرورة احلفاظ على األنظمة القائمة بغض النظر 

ولكن ، عن استبدادها وفسادها، طاملا أن هذه األنظمة حتقق لروسيا بعض املكاسب
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هذا ال مينع القيادة الروسية من التعامل بربغماتية شديدة مع نتائج الثورات العربية يف 

 حماولة للحفاظ على مصاحلها. 

ميكننا الصدد،  هذا يف، األسد لنظام حامية باعتبارها موسكو اآلن، عملت حتى

ا وكذلك مم، دورا تلعبالروسية يف سوريا  والعسكرية االقتصادية املصاحلالقول ان 

بني  له أهمية حامسة يف نهج السياسة الروسية حنو سوريا، هو التصور الذي يسود

نيطوي على اإلميان بان الواليات املتحدة تقود  كبار النخبة احلاكمة الروسي والذي

مؤامرة لدفع مصاحلها اجليوسياسية من خالل تغيري النظام عن طريق القوة 

الناعمة
(57)

 موسكو لدور احلاسم السبب، ليبيا من املستفادة الدروس كذلك فان، 

 كما: لروسيا مركزية جيوسياسية أهميةحتتل  سورياباالضافة إىل ذلك ، يف سوريا

. األوسط الشرق يف سياستها من هاما ركناانها 
(58)

 

 ودبلوماسي سياسي حلل البحث تقوض العسكرية العمليات فإن، ملوسكو وفقا

مبادرة سلمية للحل ميكن ان تتوسط فيها روسيا اي  إنهاءإىل  يؤدي، والسوري للنزاع

 أو اي طرف دولي اخر
(59)

 . 

 وبالنتيجة نرى: 

  والميكن للدول الغربية التعامل مع املؤثر الميكن جتاهل دور روسياانه ،

 موسكو وفقًا لشروطها. 

 ففي ، يتعّين على الغرب تبّني التعاون مع روسيا على أساس املصاحل املشرتكة

ب األمريكيون وال الروس، بغّض النظر عن مدى قوة اخلالفات بني اليرغ اسوري

موسكو وواشنطن بشأن رحيل األسد من السلطة، يف حدوث فوضى أو إقامة نظام 

، على الرغم من ان توماس غراهام وهو كبري مديري مؤسسة إسالمي راديكالي

 كيسنجر يرى ان الربيع العربي سيزيد من حدة اخلالفات يف العالقات

الروسية االمريكية
(60)

 . 

 على الدول الغربية االستفادة من منظور روسيا الرباغماتي يف الشرق  نبغيي

بشكل خاص. فقد كانت رؤية موسكو يف بعض  ااألوسط بشكل عام ويف سوري

 األحيان أقرب إىل الواقع من احلماس واليأس الغربيني. 



 جمد زين العابدين طعمةأ  /أ  – نوار جليل هاشمد/   سوريا يف التغيري عملية إجتاه الروسية السياسة

 

5102 سبتمرب –السابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
24 

  االعرتاف بأن النظام العاملي بدأ وأوروبا االمريكية على الواليات املتحدة ينبغي

فروسيا ليست، ولن تكون، جزءًا من الغرب، لكنها ترى نفسها على أنها ، بالتحّول

 قادرة على فرض االستقرار يف الشرق االوسط. قوة 

عمل للاجة االمريكية هما بامس احلروسيا والواليات املتحدة ان كالل البلدين 

 - الدول العربية وتركيا وإسرائيل وإيران-املنطقةوثيق مع مجيع األطراف يف ال

وينبغي أن تتم إدارة العملية من جانب األمم ا، لضمان دعمها لعملية السالم يف سوري

 سوريا ىلفع التفاوض طريق عن تسوية كان إذا ولكن، صدقّيتها عزيزاملتحدة بغية ت

الكيميائية األسلحة ترسانة عن التخلي
(61)

 . 

يف احلرب يف سوريا،  املتحدة الواليات تورط قيمة تفوق األسد مع روسيا عالقاتان 

وبالتالي، ، اإلقليمي النفوذووالتجارة، ، البحرية قاعدتها يف روسيا يكسب ما بسبب

  إبقاء على يساعدو اإلضرابات منع تفضل واملنافع املخاطر بني التوازن فإن

السلطة يف األسد
(62)

 . 

 يف األطراف مجيع مع وثيق بشكل العملإىل  حباجة املتحدة والواليات روسيا

 لسالملعملية ا دعمهم لتأمني وإسرائيل، وإيران، وتركيا العربية والدول املنطقة

 لتحسني املتحدة األمم قبل من"  مملوكة"  تكون أن ينبغي العملية هذه، سوريال

مصداقيتها
(63)

 . 

 : اهلوامش

 
س، غ لوزيانني: عودة روسيا إىل الشرق الكبري، ترمجة هاشم محادي، دار املدى للثقافة والنشر، بغداد،  (1)

  .35، ص1121
(2)

Anna Geifman and Yuri Teper;  Russia’s Declining Influence in the Middle East, 

BESA Center Perspectives Paper No. 194, December 24, 2012.  
العربية، جملة    الثورات   بعد   املنطقة   جتاه   الروسية   السياسة ..  جديدة   ومعطيات   ثابتة   نورهان الشيخ: مصاحل (3)

  .1124، 268السياسة الدولية، العدد 
(4)

Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, Senior 

Associate, German Institute for International and Security Affairs SWP, p3.  
(5)

 Florence Gaub and Nicu Popescu'Russia and Syria - The odd couple, European 

Union Institute for Security Studies September 2013. p1.  

 



 جمد زين العابدين طعمةأ  /أ  – نوار جليل هاشمد/   سوريا يف التغيري عملية إجتاه الروسية السياسة

 

  5102سبتمرب  –السابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة

25 

 
(6)

 Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, op. cit, p5-6.  
(7)

 Camilla Committeri ;When Domestic Factors Prevail Upon Foreign Ambitions: 

Russia’s Strategic Game in Syria, IAI Working papers 12 / 26 – October 2012 

ISSN 2280-4331,  
(8)

Azuolas Bagdonas; Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and 

Profit, European Journal of Economic and Political Studies, 2012. p65.  
(9)

 Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, op. cit, p5-6.  
(10)

 Ibid, p5-6.  
(11)

 Enablers of the Syrian Conflict How Targeting Third Parties Can Slow the 

Atrocities in Syria, Human Rights first, March 2013, p8.  
(12)

Johan Norberg; How some of Moscow’s Middle East interests could create 

problems for Russia, , FOI Memo 4362 RUFS Briefing No. 17,Project No: 

A18001 January, 2013 
(13)

 Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, op. cit, p5-6.  
(14)

Ibid ,p5-6.  
(15)

 Azuolas Bagdonas; Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, op. cit. p61.  
(16)

ROY ALLISON; Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis, 

International Affairs 89: 4, 2013, p807.  
 http: //www. aljazeera. netاملصاحل الروسية يف سوريا، اجلزيرة نت  (17)

(18) Nicholas Kosturos; What Drives Russia’s Unrelenting Position on Syria? Center 

for American Progress August 14, 2012. p2.  
(19)

 Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, op. cit, p5-6.  
(20)

ROY ALLISON; Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis, 

op. cit, p805.  
(21)

 Dmitry Gorenburg; Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the 

Middle East,PONARS Eurasia Policy ,emo No. 198,June 2012,.  
 املصاحل الروسية يف سوريا، اجلزيرة نت، مصدر سبق ذكره.  (22)

(23) Dmitry Gorenburg; Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the 

Middle East, op. cit.  
( 24 ) Dmitri Trenin; The Mythical Alliance Russia’s Syria Policy,The Carneige 

Papers, The Carnegie Moscow Center ,2013,p13.  

 
، 41/21/1124روسيا ودعم نظام األسد.. عالقات تقودها مصاحل الدب األبيض، عصام عساف ُنشر يف  (25)

 http: //www. alarabonline. orgصحيفة العرب، 
، عندما قام حافظ األسد، والد الرئيس احلالي بشار 2571ترجع عالقات نظام األسد بروسيا إىل عام  (26)

األسد، بانقالب، وجعل سوريا تنحاز إىل معسكر االحتاد السوفييت. يف أوهام القوة العاملية اليت حيتاج بوتني 

ري، إال إذا وّجه الواليات املتحدة إىل خلقها، يرى فريدمان أن سقوط األسد يقوض اسرتاتيجيته بشكل كب

إىل صراع آخر لفرتة طويلة مكلِّفة يف الشرق األوسط. انظر جورج فريدمان: اسرتاتيجية بوتني رؤية امريكية 

 



 جمد زين العابدين طعمةأ  /أ  – نوار جليل هاشمد/   سوريا يف التغيري عملية إجتاه الروسية السياسة

 

5102 سبتمرب –السابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
26 

 
للصراع بني موسكو وواشنطن يف سوريا، عرض طارق راشد عليان، السياسة الدولية، التحليل االن 

29/5/1124 . 
عتبارها قوة إقليمية مهيمنة، سوف تستمر يف سياساتها التوسعية يف املستقبل القريب يرى البعض ان روسيا با (27)

 ملزيد من التفاصيل انظر: 

Evgueni Novikov; Analyzing the Russia-Syria Alliance: Is Putin’s Defense of Al-

Assad All Bark – Or Bite, Location: Center for a Secure Free Society, 

Washington, D. C. , and September 25, 2013.  
، 1124اصر زيدان: دور روسيا يف الشرق االوسط ومشال افريقيا، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بريوت، ن (28)

 . 158ص، 2ط
انا بورشفسكايا: مصاحل روسيا الكثرية يف سوريا، معهد واشنطن، حتليل السياسات، املرصد السياسي  (29)

 1124كانون الثاني/يناير 13، 1114

 http: //www. washingtoninstitute. org/ar/policy-analysis/topic/arab-and-islamic-

politics#categories=19 
(30)

Azuolas Bagdonas; Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, op. cit, p58.  
خالد ممدوح العزي: الثورة السورية: والتعاطي الروسي اجلديد... دارسة ملواقف روسيا اجتاه الثورة السورية،  (31)

 http: //www. tawassoul. net/newموقع التواصل، 
(32)

 David Satter; RUSSIA AND SYRIA, http: //www. fpri. org/byauthor. 

html#satter,2012.  
(33) How the World Is Responding to a Possible Strike on Syria, Western military 

intervention could have huge repercussions for the region, Source: TheWeek. 

com/ Keith Wagstaff/ August 27, 2013.  
(34)

 Ibid.  
حممد بزيان: املوقف الروسي من الثورة السورية.. هل خترج موسكو من املستنقع؟، القدس العربي، السنة  (35)

 . 1121يوليو /متوز  17اجلمعة  7251الرابعة والعشرون العدد 
(36)

العربية، مصدر    الثورات   بعد   املنطقة   جتاه   الروسية   السياسة ..  جديدة   ومعطيات   ثابتة   نورهان الشيخ: مصاحل 

 سبق ذكره. 
(37)

 . 15/21/1124مارك برييين: احلرب السورية يف ثالثة عواصم، معهد كارنيغي للشرق االوسط،  

http: //carnegie-mec. org 
(38)

، 2669: فصل ارتباط األسد بروسيا، معهد واشنطن، حتليل السياسات، املرصد السياسي ديفيد بولوك 

11/21/1122 . 
، معهد كارنيغي للشرق االوسط، دميرتي ترينني: التحالف االفرتاضي: السياسة الروسية جتاه سورية (39)

29/3/1124 . 

 



 جمد زين العابدين طعمةأ  /أ  – نوار جليل هاشمد/   سوريا يف التغيري عملية إجتاه الروسية السياسة

 

  5102سبتمرب  –السابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة

27 

 
واعرتف بوتني بأن " اننا نشهد العناصر الوليدة حرب أهلية اليوم. هذا أمر خطري للغاية ". لكنه أيضا تعارض  (40)

بشكل قاطع حول اخليار العسكري واضاف ال ميكنك أن تفعل أي شيء عن طريق القوة. ملزيد من 

 التفاصيل انظر: 

; EIR Michele Steinberg and Jeffrey Steinberg U. S. Military, Russia, Reject 

Obama’s Drive for Syria War, Strategy, June 8, 2012.  
 تشرين 5شذى ظافر اجلندي: سوريا: دوافع وأسرار العشق الروسي لنظام بشار األسد، لسبت,  (41)

 http: //www. globalarabnetwork. comالشبكة العربية العاملية،  1124/نوفمرب الثاني
 القدس العربي، الروسي من األزمة السورية حسام الدجين، صحيفة سر املوقف  (42)

 http: //www. alqudsalarabi. info/index. asp?code=qfi  ,9/1/1121  
(43)

Alex Khlebnikov; why is Russia Standing by Syria? The Moshe Dayan Center 

publishes Tel aviv notes, Volume 5, and Number 18 September 26, 2011. http: 

//www. dayan. tau. ac. il.  
مسا االخبارية،  ,1124مايو, أيار /  23أمحد العامل: قراءة يف املوقف الروسي من الثورة السورية، الثالثاء,  (44)

http: //samanews. com 
 ، 3/4/1124موقع كلنا شركاء، ، / السفري السوري السابق يف السويد بسام العمادي (45)

http: //www. all4syria. info  
 ، 21/21/1121غسان العزي: حول املوقف الروسي من االزمة السورية، موقع صدى احلقيقة،  (46)

http: //www. sdhnews. com 
 هاني شادي: روسيا والربيع العربى. مصاحل وخماوف االهرام الرقمي، الدميقراطية،  (47)

http: //digital. ahram. org. eg . 
 شذى ظافر اجلندي: سوريا: دوافع وأسرار العشق الروسي لنظام بشار األسد، مصدر سبق ذكره.  (48)

(49) Enablers of the Syrian Conflict How Targeting Third Parties Can Slow the 

Atrocities in Syria, op. cit, p1-2. 
 

حتليل أعده مكتب امليادين يف واشنطن بالتعاون مع "مركز الدراسات األمريكية والعربية" يسلط الضوء  (50)

لغارات اإلسرائيلية متعددة الرسائل، والكباش على اسرتاتيجية روسيا وخياراتها يف سوريا، وأبعاد ا

 .21/9/1124http: //wwwاألمريكي الروسي وصداه يف املعادلة السورية. نقال عن موقع امليادين 

almayadeen. net 
 ديفيد بولوك: فصل ارتباط األسد بروسيا، مصدر سبق ذكره.  (51)

(52) David Friedman and Shlomo Brom; INSS Insight No. 466, September 16, 2013, 

the Chemical Weapons Crisis in Syria; En Route to a Political Solution؟ p1.  
(53)

 MICHAEL R. GORDON; U. S. and Russia Reach Deal to Destroy Syria’s 

Chemical Arms September 14, 2013, The New York Times.  
حتليل أعده مكتب امليادين يف واشنطن بالتعاون مع "مركز الدراسات األمريكية والعربية"، مصدر سبق  (54)

 ذكره. 

 



 جمد زين العابدين طعمةأ  /أ  – نوار جليل هاشمد/   سوريا يف التغيري عملية إجتاه الروسية السياسة

 

5102 سبتمرب –السابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
28 

 
(55)

Talal Nizmeddin, Cicero Foundation great debate paper, No 12/05 July 2012, 

Russia and Syria, the reasons behind puntin’ssupport for Bashar Al-

Assad’sregime, p9.  
(56)

Camilla Committeri ;When Domestic Factors Prevail upon Foreign Ambitions: 

Russia’s Strategic Game in Syria, IAI WORKING PAPERS 12 | 26 – October 

2012 ISSN 2280-4331, p1.  
(57)

 Marek Menkiszak; Responsibility to protect... itself Russia’s strategy towards the 

crisis in Syria, FIIA Briefing Paper 131 UL Kopoliittinen Instituutti,The Finnish 

Institute Of International Affairs • May 2013, p1.  
(58)

 Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation?Dr. Margarete Klein 

Senior Associate, German Institute for International and Security Affairs SWP, p1.  
(59)

Андрей Сушенцов;Russia: US decision to cancel Syria talks «regrettable, 

Постоянный адрес материала: 27. 08. 13 http: //www. mgimo. 

ru/news/experts/document242541. phtml 
Powered by 
(60)

 Aigerim Zikibayeva; What does the Arab spring mean for Russia, Central Asia 

,and the Caucause,Areport of the csis Russia and Eurasia program,2011. p7 
(61)

Andrew C. Kuchins; is Russia back as a power; in the Middle East? Center for 

strategic and international studies, global forecast 2014.  
(62)

 The Syria Deal: What Happened and Why We Should Support It. Dan Lindley, 

Notre Dame International Security Program, University of Notre Dame, 

September 11, 2013.  
(63)

 Dmitri Trenin; the Mythical alliance, op. cit.  

 


